ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA COMUNEI FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIŢIA NR. 29
privind angajarea cu contract individual de munca a doamnei Culea Georgeta în
funcţia de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav – Mehedintu Elena
Isabela
EC. NAIMAN MARIAN, primarul comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul asistentului social, înregistrat la primărie sub nr. 1137 din
28.02.2014, prin care propune angajarea doamnei Culea Georgeta în funcţia de
asistent personal, pe perioada nedeterminată pentru persoana cu handicap grav
Mehedintu Elena Isabela;
- cererea doamnei Culea Georgeta înregistrată la Primaria comunei Frecăţei
sub nr. 1130 din 28.02.2014 prin care solicita angajarea în funcţia de asistent personal;
- ancheta sociala prin care se recomandă angajarea dnei. Culea Georgeta în
funcţia de asistent social pentru pers. cu handicap grav – Mehedintu Elena Isabela;
- certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care
necesită protecţie specială nr. 493 din 10.02.2014 eliberat de Comisia de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap din care rezultă că numita Mehedintu Elena Isabela are
nevoie de asistent personal;
- prevederile art. 10, art. 12, alin. 1 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii,
republicat;
- prevederile art. 32, alin. 1, lit. a, art. 35 - 41 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- art. 24 şi art. 25 din H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- prevedetile H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap;
In temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) litera “d”, alin. (5) litera “e”, art. 68,
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera “a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată.
DISPUN

Art. 1 - (1) Doamna Culea Georgeta, domiciliată în localitatea Frecatei, comuna
Frecatei, judetul Tulcea, având codul numeric personal 2.74.03.27.364250, se
încadrează cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, începând cu data
de 03 martie 2014, în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav
Mehedintu Elena Isabela, având codul numeric personal 2.95.02.27.360023.
(2) Persoanei menţionate la alin. (1) i se stabileste un salariu de bază lunar în
sumă de 850 lei, pentru un program complet de lucru de 172 ore în medie pe lună,
corespunzător duratei normale a timpului de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe
săptămână.
Art. 2. - Prezenta dispoziţie va fi comunicată doamnei Culea Georgeta,
compartimentului financiar – contabil, referentului cu atribuţii privind asistenţa
socială din cadrul Primăriei comunei Frecăţei, precum şi Instituţiei Prefectului –
Judeţul Tulcea.
Art. 3. - Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004
privind Legea contenciosului administrativ.
Emisă astăzi 05.03.2014
PRIMAR,
Ec. Marian NAIMAN
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